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بر روند گسترش شهری براساس تلفیق کید أتدفن پسماند با  ةبهینتعیین مناطق 

 مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و میانگین وزنی مرتب شده

 3جلوخانی نیارکی، محمدرضا *2، نجمه نیسانی سامانی1سامان نادی زاده شورابه

 جغرافیا، دانشگاه تهران ة، دانشکدGISدانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و . 1

 جغرافیا، دانشگاه تهران ة، دانشکدGISاستادیار گروه سنجش از دور و . 2

 جغرافیا، دانشگاه تهران ة، دانشکدGISاستادیار گروه سنجش از دور و . 3

 (03/10/1396تاریخ پذیرش: ؛ 17/05/1396)تاریخ دریافت: 

 چکیده
شهری،  یترین روش برای دفع پسماندهاهزینهترین و کمعدم وجود الگوهای صحیح مصرف منطقیرویه و غیراصولی شهرها و بی عةتوسبا توجه به 

به همین دلیل  .تر شده استعمومی، مشکل تمناطق شهری و افزایش مخالف ةتوسعامروزه ایجاد محل دفن به دلیل رشد و دفن بهداشتی است. 

 ةبهینآتی مناطق مسکونی و شهری قرار نگیرد. بنابراین هدف از این تحقیق انتخاب مکان  ةتوسعشود که مکان دفن در جهت رشد و توصیه می

. در این تحقیق است گیریمتر ریسک در تصمیمابا در نظر گرفتن پار ساله 28 هدوردفن پسماند با توجه به گسترش فیزیکی شهر تهران در یک 

 1395تا  1367ای لندست از سال های ماهوارهبر معیارهای محیطی، اجتماعی و اقلیمی برای بررسی گسترش فیزیکی شهر تهران از دادهعالوه

با در نظر گرفتن های مناسب اولیه دهی به معیارهای مختلف از مقایسات زوجی و جهت استخراج مکانحاضر برای وزنمقالة در استفاده شده است. 

های مناسب نهایی برای دفن پسماند با در نظر گیری از مدل میانگین وزنی مرتب شده استفاده شده است. در نهایت مکانمفهوم ریسک در تصمیم

رتب میانگین وزنی منتایج حاصل از مدل  سال گذشته انتخاب شده است. 28طی  های جغرافیایی مختلفدر جهت گرفتن روند گسترش شهری

 .اندانتخاب شده ANDو  ORهای در حالت برای دفن پسماندمکان مناسب  مساحتو کمترین بیشترین به ترتیب  این است که ةدهندنشان شده 

به با توجه  ولی ،ی جنوب، جنوب غربی و غرب تهران قرار دارندهابرای دفن پسماند در قسمت اولیه هاترین مکانمناسب دهد کهها نشان میبررسی

 هایاز گزینه پسماند دفن مناسب نهایی برایمکان سال گذشته،  28مختلف طی  یهای جغرافیایدر نظر گرفتن روند گسترش شهری در جهت

 . قرار دارندجنوب تهران  جهت جغرافیاییمناسب در 

 گیریریسک در تصمیم ،AHP-OWA، شهریپسماند، گسترش  :کلید واژگان
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 مقدمه .1
بتا افتزایش در مصترف سترانه و      رشد جمعیتت شتهری  

را بر تخریتب محتیط   ثیر أتضایعات همراه بوده که باالترین 

بنتابراین تولیتد زبالته نقتش مهمتی در       زیست داشته است،

. امروزه با رشد شتدید  داردها و فضاهای باز آلوده کردن آب

آن افزایش زباله و آلودگی شتدید زیستت    ةنتیججمعیت و 

هتای انستانی، انتختاب یتک مکتان      محیطی توسط فعالیتت 

 مناسب برای دفع بهداشتی زباله امری اجتناب ناپذیر استت 

(Motlagh & Sayadi, 2015).      تولید متواد زادتد جامتد بته

های صنعتی و مناطق شهری مشکالت زیستت  سازمانوسیلة 

 .(Mikkelsen et al., 1997) کنتد مهمی ایجاد می محیطی

در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب بیش 

هتا  شتهرداری بودجتة  درصد از  60درصد و کمتر از  70از 

  شتتتتودآوری زبالتتتته متتتتیجمتتتتعهزینتتتتة صتتتترف 

(Henry et al., 2006).    براساس سازمان حفاظتت محتیط

مواد زادد جامد به ترتیتب  یکپارچة زیست آمریکا مدیریت 

کتاهش تولیتد زبالته از منبتع،     مرحلة اولویت شامل چهار 

. با ایتن  (USEPA, 2010)است بازیافت، کمپوست و دفن 

شتهرها، رشتد روزافتزون    رویتة  توسعة بتی حال با توجه به 

تولید پسماند و همچنتین مشتکالت متدیریت پستماندها     

ماندها، تترین روش بترای دفتع پست    ترین و کم هزینته رایج

 .(Eskandari et al., 2012)استت  هتا  دفتن بهداشتتی آن  

انتختتاب مکتتان مناستتب دفتتن بهداشتتتی پستتماند، یتتک   

ای است کته بته منظتور شناستایی محتل دفتن در        برنامه

ارزیتابی زمینتی   گستتردة  نیاز به فرآیند  ،دسترس و بهینه

دارد. همچنین باید منطبق بتا الزامتات و مقترارت دولتتی     

و در عتین حتال بایتد     (Effat & Hegazy, 2012)باشتد  

کمترین آسیب و زیان بر محیط زیست و سالمت عمتومی  

ساکنان اطراف داشته باشد و همچنتین از نظتر اقتصتادی    

امروزه ایجاد . (Kontos et al., 2005) صرفه باشدبهمقرون

مناطق شهری و افزایش توسعة محل دفن به دلیل رشد و 

استت و بته همتین دلیتل     تر شتده  مخالف عمومی، مشکل

آتی توسعة شود که مکان دفن در جهت رشد و توصیه می

مناطق مسکونی و شهری قرار نگیرد. باید توجه داشت که 

هتای زیتادی   های مختلف دفع به عوامتل و شتا    روش

اما بدون استفاده از یک سیستم توانمنتد بته   ، بستگی دارد

هتای  یته عنوان ابزاری مطمتئن کته توانتایی استتفاده از ال    

هتا را داشتته باشتد    تحلیتل آن وتجزیته اطالعات متعتدد و  

 پتتذیر نخواهتتد بتتود  امکتتان حتتل ایتتن معضتتالت امکتتان  

(Effat & Hegazy, 2012).  مکانیادغام سیستم اطالعات 

گیر گیری چندمعیاره به تصمیمهای تحلیل تصمیمو روش

بنتدی  کند که توابع آنتالیز تصتمیم نظیتر رتبته    کمک می

دفتتن منظتتور بته برتتتر گزینتة  را بترای انتختتاب   هتتاگزینته 

پستتماندها را انجتتام دهتتد. مطالعتتات متعتتددی در متتورد  

یابی دفتن پستماندهای شتهری انجتام شتده استت.        مکان

Chang (2008) در شهر هتارلینگن تگتزاس    در پژوهشی

گیتری چنتد   تصتمیم بتا   مکتانی با ادغام سیستم اطالعات 

طبقه  5مناطق مناسب برای دفن پسماند به  ،فازیمعیارة 

گیری سایت تقسیم شدند. بر اساس ارزیابی نهایی و غربال

شتهر هتارلینگن بته عنتوان بهتترین منطقتته      حومتة  در  1

در تحقیقی دیگر بترای   .دفن پسماند انتخاب شدمنظور  به

معیار )معیارهای  36یابی دفن پسماندهای شهری از مکان

گزینه استفاده  4، اجتماعی و جغرافیایی( و فنیاقتصادی، 

1شده است. برای انتخاب بهترین سایت از 
FAHP   با تتابع

کته بترای فترد     . چترا انتد کترده استتفاده   مثلثتی  عضویت

تتر استت کته مقتادیر مربتو  بته       گیرنده مناستب تصمیم

این تحقیق از دو  درها را به صورت زبانی اراده دهد.  گزینه

دفن پسماندها استفاده برای ن مناسب فاز برای تعیین مکا

دفتتن بتترای هتتای مناستتب . اول اینکتته مکتتانشتتده استتت

دوم مرحلتة  پسماندها براساس قیدهای تعیین شتده و در  

دستت آمتده براستاس    ههتای کاندیتد بت   بنتدی مکتان  رتبه

تأکیتد  انجام شتده استت.    FAHPاطالعات اصلی به روش 

نظریتة  این تحقیق بر در نظر گرفتن قتوانین و مقتررات و   

هتای مناستب دفتن    فنی کارشناسان جهت تعیتین مکتان  

در  .(Nazari et al., 2012) پسماندهای شهری بوده است

                                                                            
1
 Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9cWQ7cTSAhWFAxoKHWSyCLgQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0888613X10001611&usg=AFQjCNGB1rlTNKRsNqU-xOhnjP1ffcMO2g&bvm=bv.148747831,d.d2s
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و فرآینتد   مکتانی تم اطالعتات  سبا استفاده از سی شیپژوه

تحلیتتل سلستتله مراتبتتی در شتتهر بهبهتتان از معیارهتتای  

و محیطتتی استتتفاده کردنتتد. ابتتتدا  ، اجتمتتاعی اقتصتتادی

دیگتر بتا استتفاده از    اهمیت نسبی معیارها  نسبت به یتک 

1فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شتد و از روش  
SAW 

برای ارزیابی تناسب اراضی استفاده شد. نتتایج نشتان داد   

درصد از منطقه دارای تناسب باال بوده و در نهایت  38که 

 پستماندها انتختتاب گردیتتد مکتان مناستتب بترای دفتتن    5

(Rahmat et al., 2017).  در  (2012) رامشت و همکتاران

های انتخاب مکان مناسب دفن پسماندهای شهری ویژگی

انستتانی، هیتتدرولوزی، زمتتین شناستتی، زدومورفولتتوزی و  

انتد. نتیجته گرفتنتد کته     زیست محیطتی در نظتر گرفتته   

بته   توانهای دفن زباله در شهرستان کوهدشت را می پهنه

هتای بستیار   . در این میتان پهنته  کردبندی کالس طبقه 5

و  205.18مناستتب و مناستتب بتته ترتیتتب بتتا مستتاحت   

کیلومترمربع باالترین ارجحیت را جهتت دفتن    198.319

درصتد   10.14پسماند دارا بوده و در مجمتو  بتا داشتتن    

شهرستتتان در اولویتتت نخستتت  محتتدودة مستتاحت کتتل 

 یرنتد. رنجبتر و همکتاران   گهای دفن پسماند قرار می طرح

برای انتخاب مکان دفن پسماندهای شتهر تبریتز    (2014)

به همراه  V 2های تحلیل سلسله مراتبی و  پرامتیاز روش

. در این پژوهش ابتدا با استفاده کردندصفر و یک استفاده 

دستت  ههای بت بندی مکاناقدام به رتبه IIاز روش پرامتی 

آمده در کالس عتالی توستط جریتان  تال  پردا تته و      

اقدام به تشتکیل یتک    Vسپس با استفاده از روش پرامتی 

هتای  مدل ریاضی صفر و یک )با اضافه کتردن محتدودیت  

علمی و بودجه( شده است و لذا بهترین مکان بترای دفتن   

پسماندها در کالس عتالی بتدین شتکل در ایتن پتژوهش      

 انتخاب شده است.

ذکر شتده   ور کلی رویکردی که در ادبیات مقاالتبه ط

که ابتدا معیارهتای  است  ورد به این صورت به چشم می

                                                                            
1
 Simple Additive Weighting  

2
 Promethee 

شوند و سپس با استفاده از یک متدل  مختلف مشخ  می

هتای  و در نهایتت بته الیته   کرده اقدام به مقایسات زوجی 

شتود و ستپس بتا جمتع     وزنی ا تصتا  داده متی  مسأله 

مناسب مکانی جهتت دفتن   نقشة ها، های نقشهجبری وزن

نهتایی بته   نقشتة  شود. ستپس ایتن   پسماندها مشخ  می

شتوند. در  می بندیطبقات مختلف از لحاظ تناسب کالسه

اقدام به  رمناسباز بین کالس بسیا گیرتصمیمبعد مرحلة 

به  اینماید. در تحقیقات قبلی اشارهبرتر میگزینة انتخاب 

هتای  مکتان  ن انتخابلیک ،فیزیکی شهر نشده استتوسعة 

باعتت  در محتتل گستتترش فیزیکتتی شتتهر دفتتن پستتماند 

مشکالت زیادی از جملته مشتکالت محیطتی و اقتصتادی     

بر متوارد در نظتر گرفتته    در این تحقیق عالوه لذا .شودمی

شده در مقاالت قبلی، روند گسترش شتهری شتهر تهتران    

نیتتز جهتتت انتختتاب    1395تتتا  1367زمتتانی بتتازة در 

با درجات ریسک مختلتف   بهینه دفن پسماندهای  موقعیت

 در نظر گرفته شده است. گیریدر تصمیم

 

 ها. مواد و روش2

منطقععة مععواد زا ععد جامععد و وضعععی   .1.2

 مورد مطالعه
تهران دارای دو محتل دفتن پستماند، یکتی در     منطقة 

هتای ستا تمانی در   شرق شهرستان تهران که فقط زبالته 

جنوب شتهر تهتران واقتع    شوند و دیگری در آنجا دفن می

هتتا در تهتتران بتته صتتورت از آنجتتا کتته زبالتته .شتتده استتت

شوند مشکالت زیست محیطی مانند غیربهداشتی دفن می

تن گاز متتان   250هکتار و  12ای از شیرابه حدود دریاچه

شود که بتوی بتد ایتن گتاز و     ها تولید میتوسط این زباله

ا فرا گرفتته  بسیاری دیگر از گازهای نامطبو  کل منطقه ر

های پوستی و تنفسی و سرطان و باع  بسیاری از بیماری

هتای دفتن پستماند بته     در میان ساکنان نزدیک به محتل 

 (1 صتتتو  در کهریتتتزا شتتتده استتتت )شتتتکل    

(Abediniangerabi & Kamalirad, 2016.) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidiYzR7sTSAhUM5xoKHUANCD8QFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2Fbec3%2F04ffd086871cdc9dd84cbee6e610da5030d8.pdf&usg=AFQjCNEZylFUZA-z6OgN2-HEmslpoFJl1g&bvm=bv.148747831,d.d2s
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 کهریزک تولید شده استها در از شیرابه که توسط زباله ایدریاچه .1شکل 

 

دهندة به طور کلی تفاوت آشکاری بین درصد تشکیل 

بته   ؛مواد جامد شهری در شهرهای مختلتف جهتان استت   

عنتتوان نمونتته درصتتد پستتماندهای غتتذایی مربتتو  بتته    

درآمتدتر بتوده    کشورهای کم درآمد باالتر از کشورهای پر

ستبزیجات،  اولیتة  اده ستازی  که دلیل اصتلی آن عتدم آمت   

ها و گوشتت بترای مصتارف نهتایی استت. بیشتترین       میوه

پسماندهای شهری تهران، مواد آلتی  دهندة درصد تشکیل 

 4/0درصتتد و کمتتترین آن الستتتیک و چتترم بتتا  6/73بتتا 

دهنتدة  ( میزان درصد مواد تشتکیل  2. شکل )استدرصد 

 دهد.پسماندهای شهری تهران را نشان می

 

 . ترکیب مواد زائد جامد شهری در تهران )به درصد( 2شکل 

 

شهرستان تهران به عنوان پایتخت ایران و مرکز تهران 

. ایتن شهرستتان در   استت میلیون نفر جمعیت  5/8دارای 

تتا   36´و  35˚طتول شترقی و    33´و  51˚تا  17´و  51˚

(.3عتر  شتتمالی قترار گرفتتته استت )شتتکل    44´و  35˚

73.6 

8.3 

4.8 

0.4 

2.7 1.3 2.7 
0.9 

5.3 

 پالستیک کاغذ مواد آلی
 فلزات شیشه الستیک و چرم
 سایر موارد چوب منسوجات
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 . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه3شکل 

 

 افزارهای مورد استفادهها و نرمداده .2.2
در این مطالعه برای بررسی تغییترات کتاربرای اراضتی    

، TM5ای لندستت  مورد مطالعه از تصاویر متاهواره منطقة 

ETM+  وOLI    1988هتای   به ترتیب مربتو  بته ستال ،

دانلتود   1شناسی آمریکتا که از سایت زمین 2016و  2002

اند، استفاده شده است. تمام تصاویر مورد استتفاده در  شده

زون  UTMو سیستم تصتویر   WGS84سیستم مختصات 

 پیکستل قترار گرفتنتد.    5/0کمتر از  RMSEبا  طای  39

شناسی، گسل، شیب، همچنین از معیارهای محیطی )زمین

هتای  های سطحی، عمتق آب جهت شیب، زمین لغزش، آب

زیرزمینی، مناطق حفاظت شده، بافت  اا، منتاطق ستیل   

، فاصتله  یهای روستتای گاه یز(، اجتماعی )فاصله از سکونت

هتا، فاصتله از   های شهری، فاصله از زیرستا ت گاهاز سکونت

                                                                            
1
 United States Geological Survey 

جاده، فاصله از فرودگاه(، و اقلیمی )نو  اقلتیم، جهتت بتاد(    

( 3یابی دفن پسماند استفاده شده استت )جتدول  برای مکان

های اطالعتاتی  ای، تولید الیهو برای پردازش تصاویر ماهواره

و  ENVI4.8 ،Arc GIS10.3 افزارهتای  نقشه از نترم تهیة و 

Expert Choice ها در هر هر یک از آن متناسب با قابلیت

 مرحله استفاده گردید.

 روش تحقیق .3.2
( نشتان داده  4مراحل کلی پژوهش به صورت شتکل ) 

  شده است.

 -ایتتن تحقیتتق از نتتو  کتتاربردی و روش آن تحلیلتتی 

ستازی  توصیفی است. در ایتن تحقیتق ابتتدا بترای آمتاده     

بندی، مراحل پیش پتردازش  ای برای طبقهتصاویر ماهواره

تصحیح هندسی و تصتحیح اتمستفری انجتام شتد.     شامل 

تصحیح هندسی با استتفاده از نقشتة توپتوگرافی بتا روش     

انجام گرفت و همچنین برای تصحیح  ثبت تصویر به نقشه
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استتتفاده شتتده استتت. در   FLAASHاتمستتفری از روش 

بنتتدی تصتتاویر بتتا استتتفاده از روش  مرحلتتة بعتتد، طبقتته

هتای مترثر در   بیشترین شباهت انجتام شتد. ستپس معیار   

هتتای مربوطتته انتختتاب محتتل دفتتن پستتماند از ستتازمان 

آوری شد و با استتفاده از سیستتم اطالعتات مکتانی      جمع

آنالیز و استاندارسازی شدند. سپس بتا استتفاده از نظترات    

کارشناسان  بتره و بته کتارگیری متدل فرآینتد تحلیتل       

دهتی شتدند. در   سلسله مراتبی هتر یتک از معیارهتا وزن   

گیری وزنتی مرتتب   با استفاده از روش میانگین مرحلة بعد

 های مختلف تهیه گردید.های نهایی با ارنسشده، نقشه

 

 یققمراحل اصلی تح .4شکل

 

در ایتتن تحقیتتق از دو متتدل فرآینتتد تحلیتتل سلستتله  

شتده  بترای انتختاب    گیری وزنی مرتب مراتبی و میانگین

بهترین مکان دفن پسماند استفاده شده است کته در زیتر   

 اند:ها شرح داده شدههرکدام از آن

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .1.3.2
تترین  جتامع  رآینتد تحلیتل سلستله مراتبتی یکتی از     ف

  گیتتری چنتتدمعیاره استتت  هتتای تحلیتتل تصتتمیم   روش

(Saaty, 1980)    زیرا امکان فرموله کردن مستادل پیچیتده

کنتد و  طبیعی را بته صتورت سلستله مراتبتی فتراهم متی      
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همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمتی و  

در فرآینتد   .(Saaty, 1986) داردمستئله وجتود   کیفی در 

ای تعلتق  تحلیل سلستله مراتبتی بیشتترین وزن بته الیته     

بته  ؛ تعیتین هتدف دارد  را در تتأثیر  گیرد که بیشترین  می

 دهی به هر واحد اطالعاتی نیتز بتر  عبارت دیگر معیار وزن

اساس بیشترین نقشی است که آن عامتل در دا تل الیته    

. با توجه به تحقیقاتی (Malczewski, 1999) کندایفاء می

انجتتام گرفتت یتتک  Vargas (1991 )و  Saatyکته توستط   

شامل مقتادیر  معیارها پیشنهاد شد که مقایسة دامنه برای 

دهنتدة  شود. هر کدام از این اعداد نشان می 9تا  1عددی 

دهنتدة  نشتان  1اهمیت هستند به طوری که مقدار درجة 

العاده قوی اهمیت فوقدهندة نشان 9اهمیت برابر و مقدار 

 (.1جدولیک شا   نسبت به شا   دیگر است )

 (Saaty., 1980)مقادیر اهمیت برای مقایسات زوجی  .1لجدو

 مقدار عددی دیگراهمیت پارامترها نسبت به یک

 1 اهمیت برابر

 3 اهمیت متوسط

 5 اهمیت قوی

 7 اهمیت  یلی قوی

 9 العاده قویاهمیت فوق

 8-6-4-2 اهمیت بین فواصل

 

 (OWAوزنی مرتب شده )گیری میانگین .2.3.2
پذیر بتر روی  گیری، افراد ریسکتصمیممسئلة در یک 

گریتز بتر روی    وا   توب یتک گزینته و افتراد ریستک     

را مالا انتخاب کنند و آنمیتأکید  وا  بد یک گزینه 

قتادر استت تتا میتزان      OWAدهنتد. روش   ود قرار متی 

را در نگریزی افتراد را محاستبه و آ  پذیری و ریسکریسک

 .(Mirghafoori, 2014)نهتایی وارد نمایتد   گزینة انتخاب 

 Yagerتوسط  1988برای اولین بار در سال  OWAروش 

MCDAهای برای توصیف یک رده از روش (1988)
اراده  1

در ایتتن استتت کتته منجتتر بتته  OWAتوانتتایی روش  .شتتد

بنتتدی پیوستتته ستتناریوهای بتتین عملگتتر اشتتتراا  درجتته

 شتود پذیری( متی عملگر اجتما  )ریسکناپذیر( و  )ریسک

(Gorsevski et al., 2012). 

های مکانی باید منجر به انتخاب یک )یتا  گیریتصمیم

 مکتتتانی شتتتوند. هتتتر کتتتدام از ایتتتن   گزینتتتة چنتتتد( 

 (، بتتا یتتک دستتته مقتتادیر  i= 1, 2,……,mهتتا )گزینتته

                                                                            
1
 Multiple Criteria Decision Analysis 

 شتتتتوند ( توصتتتتیف متتتتیaijاستانداردستتتتازی شتتتتده )

(aij=∈ [0.1] 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1.2. … . 𝑛).  ارزیتتتتابی مستتتتئلة

ای اولویت بته عنتوان   چندمعیاره همچنین شامل مجموعه

∋=wjشود: های معیار میوزن . بتا   j=1,2,..nبرای  [0.1]

های معیتار، عملگتر ترکیبتی    های نقشه و وزنداشتن الیه

OWA  به محل سلولi  هتای ترتیبتی   ای از وزنمجموعته

v= v1, v2,…..,vn   دهد به طتوری کته بترای    میا تصا

∑ ،j=1,2,…,nهتتتر  𝑣𝑗 = 𝑣𝑗 و 1 ∈ [0.1]𝑛
𝑗=1،  عملگتتتر

 شتود ( تعریتف متی  1)رابطتة  بته صتورت    OWAترکیبی 

(Malczewski, 2006): 

  1رابطه 

𝑍کتتته در آن   𝑖
 𝑛 ≥ ⋯ ≥ 𝑍  𝑖

 2 ≥ 𝑍  𝑖
، بتتتا مرتتتتب 1 

آیتد و  به دست متی  ai1, ai2,…., ainکردن مقادیر توصیفی 

uj   همتتان وزن معیتتار استتت کتته براستتاس ترتیتتبzij  هتتا

شتود در  طور که مالحظه میسازی شده است. همان مرتب

1
1

 vj
 

 vj

n

n
j

j

uj
OWA zij

uj
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های معیتار  شود: وزناین روش از دو نو  وزن استفاده می

اهمیتت  دهنتدة  نشتان های معیتار  های ترتیبی. وزنو وزن

هتا و  نسبی هر کدام از معیارهتای ارزیتابی هستتند )الیته    

استاس موقعیتت مکتانی     های ترتیبی بتر وزنها( اما نقشه

شتوند.  دهتی متی  هتا ا تصتا   ها و نقشته های الیهسلول

ها دارای یک وزن معیتار  سلولهمة بنابراین در یک نقشه 

 ها متفاوت  واهد بودمشترا هستند اما وزن ترتیبی آن

(Gorsevski et al., 2012). 

، داردتأکید ها بر مجموعه وزن OWAعملگر تجمیعی 

بته   GISهای بتر مبنتای   سازیاینکه اکثر تصمیمدلیل به 

ها برای مرتبط سازی بتا معیارهتا نیتاز    ای از وزنمجموعه

یک رویکرد بتا   گرا شد، یادارد اما مسئله نادیده گرفته می

عنوان اصالح وزن معیتار جهتت ایجتاد وزن نستبی بترای      

( 2)رابطة به صورت  OWAگنجاندن وزن معیار به عملگر 

 ,Jelokhani-Niaraki & Malczewski) پیشتتنهاد داد

2015a, 2015b, 2015c  ). 

  2رابطه 

شدة ام براساس مقدار مشخ  jوزن معیار  uiکه در آن 

ها موقعیتهمة ام در jبه معیار  wj. وزن معیار است zijمعیار 

برای نشان دادن اهمیت نسبی معیار طبق ارنتس  روجتی   

شتود.  گیرنده ارجتا  داده متی  پذیری( تصمیمریسکدرجة )

 مقادیر و عالیق یتک تصتمیم استت   دهندة این وزن بازتاب 

(Jelokhani-Niaraki & Malczewski, 2015a). 

را  OWAپذیری موقعیت عملگر یا ریسک ارنسدرجة 

دهتد.  )ماکزیمم( نشان می OR)مینیمم( و  ANDدر بین 

گیر بتر روی مقتادیر   تصمیمتأکید این درجه بیانگر میزان 

هتا و یتا همتان    بهتر و یا بتدتر یتک مجموعته از شتا      

درجتة  گیتر استت.   گریزی تصتمیم پذیری یا ریسکریسک

شتتتود ( محاستتتبه متتتی3)رابطتتتة بتتته صتتتورت  ارنتتتس

(Miyanabadi & Afsha, 1999): 

  3رابطه 

پذیری بیشتر باشد میزان ریسک ارنسهر چقدر مقدار 

 ارنتس گیر بیشتر  واهد بتود و هتر چقتدر مقتدار     تصمیم

گیر بیشتر  واهتد  گریزی تصمیمکمتر باشد میزان ریسک

توانتد بته   این است که محقق می OWAبود. مزیت روش 

دوباره مرتتب ستازی و تغییتر پارامترهتای معیتار،      واسطة 

هتتای مختلتتف و  حتتلراههتتا و وستتیعی از نقشتته دامنتتة 

 کند. بینی را تولیدسناریوهای پیش

 OWA – AHPروش  .3.3.2
در ایتتن مقالتته دو روش بتترای ارزیتتابی چنتتدمعیاره در 

GIS  میتانگین معرفی شد: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و

گیری وزنی مرتب شده. این دو روش در یک ستطح اجترا   

شوند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبتی یتک ابتزار کلتی     نمی

گیتری  تصتمیم مستادل  برای ایجاد متدل سلستله مراتبتی    

مکتتانی، پتتردازش کلتتی فرآینتتد و ارزیتتابی هتتر کتتدام از   

فرآیندهاست. فرآیند ارزیابی در تحلیل سلستله مراتبتی از   

مقتادیر هتر   محاسبة دار ساده برای یک ترکیب  طی وزن

 OWAکند. عملگر های رستری استفاده میکدام از سلول

هتایی ماننتد   نیز یک چارچوب کلی بترای انجتام پتردازش   

AHP آورد. ماهیت و ستا تار ایتن دو الگتوریتم    فراهم می

تتوان بترای ایجتاد    ها میای است که از ترکیب آنبه گونه

 گیتتری مکتتانی قدرتمنتتد بهتتره بتترد  یتتک ابتتزار تصتتمیم 

(Yager & Kelman, 1999).   بتترای رستتیدن بتته ایتتن

یعنی  AHPاول مرحلة چارچوب فر  بر این است که دو 

دهتی نستبی اهتداف    مراتبی و وزنتشکیل سا تار سلسله 

دو برآورد شده است. از ایتن  های دوبهبا استفاده از مقایسه

هتای هتدایت شتده    ستنج مرحله به بعد مسئله بتا کمیتت  

OWA شود. مقادیر کلی مربو  به هر سلول پردازش میi 

ام در دو مرحله قابل محاسبه  واهد بود؛ ابتدا مقادیر هتر  

کتدام از اهتداف بتا استتفاده از     سلول با در نظر گرفتن هر 

 شود:( محاسبه می4)رابطة 

1 1
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  4رابطه 

 ،مقتتادیردوبتتارة ستتازی بتتا مرتتتب   Zik(q)کتته در آن، 

آیتد و  به دست متی   xik(q)ام،  qمعیارهای مربو  به هدف 

uk(q)   نیز برابر است با وزن ترتیبی معیتارk    ام بترای هتدف

q .امα(𝑞)   سنج مفهتومی مربتو  بته    کمیتمشخصة نیز

هتا  ام است. با داشتن مقتادیر هتر کتدام از ستلول     qهدف 

ام را  i(، مقتدار کلتی ستلول    Siqبرای هر کدام از اهتداف ) 

 ( محاسبه کرد:5)رابطة توان از می

  5رابطه 

ها در مقادیر گزینهدوبارة سازی با مرتب Ziqکه در آن، 

شدة نیز وزن مرتب  uqآید و به دست می Siqسطح اهداف 

ستنج  متصل به کمیتت مشخصة نیز   𝛼𝑔ام است.  qهدف 

گیری مکتانی  تصمیممسئلة مفهومی مربو  به هدف کلی 

 (.Boroushaki & Malczewski, 2008) است

 گسترش شهرینقشة  استخراج .4.3.2
گسترش شهری از روش بیشترین شباهت تهیة نقشة برای 

هتای  شتباهت جتزء روش   روش بیشتترین  استفاده شده است.

هتای آموزشتی   کته نیتاز بته داده    استبندی نظارت شده طبقه

در این روش احتمال اینکه یک پیکسل بتواند به هر یتک   دارد.

شود و سپس پیکسل کالس موجود تعلق یابد بررسی می mاز 

. ایتن  یابتد به کالسی که بیشترین احتمال را دارد ا تصا  می

احتمتال  محاستبة  بترای   (6رابطتة  ) تصمیم بیتز قاعدة روش از 

 .(Jensen & Lulla, 1987) کند استفاده می

𝑥 6رابطه  ∈ 𝑤𝑖  𝑖𝑓 𝑃(𝑤𝑖|𝑥) > 𝑃(𝑤𝑗|𝑥) 
𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗 ≠ 𝑖 

 𝑤𝑖بتته ردیتتف  𝑥احتمتتال تعلتتق  𝑃(𝑤𝑖|𝑥)کتته در آن 

بته   𝑥کند که اگر احتمال تعلق است. عبارت فوق بیان می

𝑤𝑖     بیشتتر از احتمتال تعلتق𝑥   بته𝑤𝑗    باشتد، آنگتاه𝑥  در

 بیز داریم:قاعدة قرار دارد. با استفاده از  𝑤𝑖ردیف 

𝑃(𝑤𝑖|𝑥) 7رابطه  =
𝑃(𝑥|𝑤𝑖) 𝑃(𝑤𝑖)

𝑃(𝑥)
 

بته دستت    8رابطتة  ، 7در  6رابطة گذاری حال با جای

  واهد آمد:

𝑥 8رابطه  ∈ 𝑤𝑖  𝑖𝑓 𝑃(𝑥|𝑤𝑖) 𝑝(𝑤𝑖) > 𝑃(𝑥|𝑤𝑗) 𝑝(𝑤𝑗) 

𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗 ≠ 𝑖 

 𝑥عبارت است از احتمال ر تداد  𝑃(𝑥|𝑤𝑖)که در آن، 

عبتارت   𝑃(𝑤𝑖)باشتد و   𝑤𝑖به شر  آن کته عضتو ردیتف    

 .است iاست از احتمال وقو  ردیف 

بنتتدی تصتتاویر، اراضتتی ستتا ته شتتده  پتتس از طبقتته

جهتت جغرافیتایی    هشتت  نهایتت، در  در استخراج گردید.

 مقایسه گردید.

 دفن پسماندمعیارهای انتخاب مکان  .5.3.2
یابی دفن مواد زادد جامد فرآیند مشکل، پیچیتده  مکان

و طوالنی است. این مکان باید با الزامات و مقررات دولتتی  

های اقتصتادی،  موجود منطبق و در همان حال باید هزینه

 زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی را به حداقل برستاند 

(Siddiqui et al., 1996).       بترای ارزیتابی یتک ستایت بته

عنوان یک مکان مناسب برای دفن مواد زادد جامد عواملی 

. بته  (Savage et al., 1998) شودمی زیادی در نظر گرفته

یابی برای دفن پسماند به چهتار  طور کلی معیارهای مکان

کلی محیطی، اجتماعی و اقلیمی )کتاربری اراضتی،   دستة 

های زیرزمینتی،  آب های سطحی،شناسی، گسل، آبزمین

 یتتزی، فاصتتله از شتتیب، فرودگتتاه، زمتتین لغتتزش، ستتیل

هتای  گتاه هتای شتهری، ستکونت   گاهها، سکونتزیرسا ت

روستایی، مناطق حساس، فاصله از جاده، جهت بتاد، نتو    

کته در   (Uyan, 2014)( 4گردد )جتدول اقلیم( تقسیم می

 اند:زیر توضیح داده شده
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 معیارهای محیطی .1.5.3.2

 های زیرزمینیفاصله از آب .1.1.5.3.2

عمتق   کته  اییک مکان دفن پستماند بایتد در منطقته   

های زیرزمینی به اندازه کافی عمیق باشد ایجاد گتردد،  آب

های زیرزمینی بته دلیتل حرکتت    به طوری که کیفیت آب

قترار نگیرنتد   تأثیر های دفن پسماند تحت شیرابه از مکان

فاصتلة  تترین  مناستب  معیارهای مشخصتی بترای انتختاب   

های دفن پسماند وجود نتدارد؛  های زیرزمینی از مکانه آب

بیان کترد کته   ( 2012)و همکاران  Vasiljevicبرای مثال 

های زیرزمینی های دفن پسماند با آبمناسب مکانفاصلة 

Samadder (2015 )و  Khanدر حتالی کته    .استت متر  5

متر را در نظر گرفته است. در ایتن پتژوهش    5/3-4فاصلة 

 900متر بسیار نامناستب و بیشتتر از    300کمتر از فاصلة 

 .استمتر بسیار مناسب 

 های سطحیفاصله از آب .2.1.5.3.2

های سطحی پارامتر مهم برای انتخاب مکتان دفتن   آب

هتای ستطحی   . برای جلوگیری از آلودگی آباستپسماند 

هتا  دفن باید فاصله مناسبی از آنهای محل توسط شیرابه

. در این پژوهش (Sener et al., 2010)در نظر گرفته شود 

بیشتتر از  فاصلة متر بسیار نامناسب و  500کمتر از فاصلة 

 .استمتر بسیار مناسب  3500

 شیب .3.1.5.3.2

Lin  وKao (1998)  شتتتیب مناستتتب بتتترای ایجتتتاد

 ،درصتد پیشتنهاد کردنتد    6-12 را های دفن پسماند مکان

زیرا شیب تند ایجاد کردن محل دفن و نگهتداری از آن را  

شتبکة  کند و اگر بتیش از انتدازه همتوار باشتد     دشوار می

 12شتیب بتاالتر از    .دهتد قرار متی تأثیر زهکشی را تحت 

کند که با افتزایش  درصد در هنگام بارش رواناب ایجاد می

ن است سطح بیشتتری  رواناب و کاهش نفوذ آلودگی ممک

 20گیرد. در این پژوهش شیب بتاالتر از  براز منطقه را در 

بسیار مناسب  - 6-12درصد بسیار نامناسب و  شیب بین 

 ه است.در نظر گرفته شد

 زمین شناسی .4.1.5.3.2

 .دهتد جنس ستن  میتزان نفوذپتذیری را نشتان متی     

هتای زیرزمینتی   نفوذپذیری زیتاد باعت  آلتوده شتدن آب    

متورد مطالعته نشتان    منطقة زمین شناسی نقشة شود.  می

ذ تایر  ای از جنس زمتین از نتو    دهد که بخش عمده می

کته دارای نفوذپتذیری زیتاد    است تراسی و مخرو  افکنه 

بنابراین کمترین وزن به این طبقه نسبت داده شده است، 

زمین شناستی، زمتین   نقشة در نتیجه با استفاده از ؛ است

بیشتترین  طبقه تقستیم گردیتد کته     7شناسی منطقه به 

 .بازالت، ریولیت و گرانیت نسبت داده شدطبقة وزن به 

 فاصله از مناطق سیل خیزی .5.1.5.3.2

 یزی به شیب، توپوگرافی و نفوذپتذیری منطقته   سیل

 یزی بتاال  طتر   بستگی دارد. در مناطق با پتانسیل سیل

یابتد. بنتابراین   انتشار آلودگی به محیط اطراف افزایش می

 یتزی بتاال   بتا پتانستیل ستیل   منتاطق  باید به شناستایی  

هتتا اجتنتتاب کتترد.  پردا تتت و از احتتداد لنتتدفیل در آن 

های دیگر سیالب )به عنوان مثال حتدود  همچنین ویژگی

اگتر  ساله سیالب( نیز باید مشخ  باشتد.   100دورة مرز 

رفتتی باشتد دشتت    درصتد و  تاا آب   15شیب کمتتر از  

 دارد.ود سیالبی وج

 باف  خاک  .6.1.5.3.2

بندی  اا که ترکیبی از ذرات شن، رس و سیلت دانه

. نستبت ذرات  استاست در انتخاب محل دفن بسیار مهم 

تراوایتی  تاا بته     ویژگتی کننتدة  مربو  تعیین گانة سه 

آید. به این معنا که هرچه درصد شن در ستا تار  شمار می

گتردد و  بیشتر می اا بیشتر باشد میزان نفوذپذیری آن 

بتر کتاهش    در مقابل افزایش درصد رس در  تاا عتالوه  

مترثری  نفوذپذیری، به علت وجود کلودیدها،  اا به نحو 

زمینتتة پدیتتدة  در تبتتادالت کتتاتیونی شتترکت جستتته و   

گردد. لذا  اا بته هتر منظتور کته     فیلتراسیون سیال می

مورد مطالعه قرار گیرد )چه  تاا پوششتی و چته  تاا     

ف محل دفن( تراوایی یکی ویژگی مهم آن تلقی بستر و ک

 .گرددمی



 959 ی...بر روند گسترش شهر دیدفن پسماند با تأک نةیمناطق به نییتع

 

 فاصله از مناطق حفاظ  شده .7.1.5.3.2

گتاهی و  مناطق حفاظت شتده شتامل منتاطق زیستت    

کتافی  فاصتلة  هتا  جانوری بوده که بایتد محتل دفتن از آن   

هتای جنگلتی از   هتا و پتارا  ها، تاالبداشته باشد. مرداب

محتل دفتن انتختابی    رونتد.  جمله این مناطق به شمار می

در کوتتاه متدت   ستودی  ای باشد که هیچ اثتر  باید به گونه

روی این مناطق نداشته باشد. هر چه فاصله از این مناطق 

شتود. در ایتن   مناسب بودن بیشتر متی درجة بیشتر باشد 

کیلومتر بسیار نامناسب و بیشتر  1تر از مپژوهش فاصله ک

 .استکیلومتر بسیار مناسب  4از 

 فاصله از گسل. 8.1.5.3.2

 یتز و  زلزلته هتای دفتن بایتد دورتتر از منتاطق      مکان

مناسب مانع از نفتوذ شتیرابه بته    فاصلة ها باشد. این  گسل

ها احتمتال  شود. عدم توجه به گسلهای زیرزمینی میآب

انتشار شیرابه در مناطق وسیع و در نتیجته امکتان وقتو     

اطق را به دنبال فجایع زیست محیطی و انسانی در این من

. بتر استاس   (2011et alHanbali -Al ,.)  واهتد داشتت  

USEPA
متتری یتک    60مکان دفتن نبایتد در   ( 1993) 1

متتر   200کمتر از فاصلة گسل قرار گیرد. در این پژوهش 

متر بسیار مناستب   500بسیار نامناسب و فاصله بیشتر از 

 .است

 کاربری اراضی. 9.1.5.3.2

از  یهتای وحش نمونهو حیات اراضی کشاورزی، صنعتی

شوند. ارزش تملک زمین تتابع  کاربری اراضی محسوب می

و همچنتین نتو  و شتدت آلتودگی     استت  نو  کاربری آن 

مستقیم با کتاربری دارد. لتذا بایتد قبتل از انتختاب      رابطة 

های مورد مطالعه به شنا ت کاربریمنطقة مکان دفن در 

هتتای اراضتتی مختلتتف در آن پردا تتت. بتته انتتوا  کتتاربری

های اقتصادی فعالیتبه های متفاوتی با توجه مختلف وزن

متورد مطالعته   محتدودة  و تراکم جمعیت نسب داده شتد.  

شده . در این پژوهش مناطق سا تهاستکاربری  5شامل 

                                                                            
1
 United States Environmental Protection Agency 

بستیار نامناستب در نظتر     و آب برای مکان دفتن پستماند  

گرفته شد و کاربری زمین بایر مکان بسیار مناستب بترای   

 .در نظر گرفته شد دفن

 زمین لغزش .10.1.5.3.2

در مناطق کوهستتانی کته بارنتدگی     اًتزمین لغزش عمد

در آن زیاد بوده و دارای لیتولتوزی رستوبی هستتند اتفتاق     

افتد. با توجه به شترایط آب و هتوایی، زمتین شتنا تی،     می

هتای تنتد و ستایر شترایط مستتعد      سا ت و ساز در شتیب 

های شتمالی تهتران بحت     در بخشناپایداری دامنه، کنندة 

زمین لغزش به مشکل حاد تبدیل شتده استت. بتر استاس     

طبقه بتدون   5زمین لغزش به Varnes (1978 )بندی طبقه

 طر،  طر کم،  طر متوسط،  طر باال و  طر  یلتی بتاال   

بدون  طر بیشترین وزن داده شتد  طبقة تقسیم شد که به 

 .سبت داده شد طر بسیار باال کمترین وزن نطبقة و به 

 معیارهای اجتماعی .2.5.3.2

 های شهری و روستاییفاصله از سکونتگاه. 1.2.5.3.2

هتای دفتن زبالته بایتد در  تارج از شتهر و دور از       مکان

ارزش  منفتی بتر  تأثیر مراکز جمعیتی ایجاد شوند زیرا باع  

شود. از طرف دیگر بته  ها میسکونتگاهتوسعة آیندة زمین و 

منطقتة  نقتل و زمتان و وستعت    وهزینة حملمنظور کاهش 

مورد مطالعه و سایر مشکالت دوری راه، تا حد امکتان بایتد   

تر واقع شتود. بته   سعی شود که محل دفن در مکان نزدیک

فاصله از مراکز شهری بایتد   (2003و همکاران ) Allenگفته 

شتهر بایتد   حومتة  کیلومتر و از مناطق مستکونی   5حداقل 

در ایتتن پتتژوهش بتترای   .داشتتته باشتتدمتتتر فاصتتله  500

 20و بیشتتتر از  5کمتتتر از فاصتتلة هتتای شتتهری ستتکونتگاه

کیلتومتر   10تتا   5بتین  فاصتلة  کیلومتر بسیار نامناستب و  

فاصتلة  هتای روستتایی   . برای ستکونتگاه استبسیار مناسب 

متر بسیار نامناستب و   7000متر و بیشتر از  2500کمتر از 

 .استبسیار مناسب  7000تا  5500بین فاصلة 
 ایهای جادهفاصله از شبکه .2.2.5.3.2

هتای دفتن   المللتی محتل  بینبا توجه به قوانین ملی و 

هتای اصتلی و فرعتی قترار     جتاده  شتبکة زباله بایتد دور از  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMp8C-l8fSAhUEPRoKHZ04CV0QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&usg=AFQjCNEuNvnyFeGx9ALH1PvWKPfqP3KecA&bvm=bv.149093890,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMp8C-l8fSAhUEPRoKHZ04CV0QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&usg=AFQjCNEuNvnyFeGx9ALH1PvWKPfqP3KecA&bvm=bv.149093890,d.d2s
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هتای  از سوی دیگر، مکان. (Kontos et al., 2005)بگیرند 

اقلیمتتی قابتتل دفتتن بایتتد در تمتتام فصتتول و تمتتام شتترایط 

های با عر  کافی و حداقل بتار  دسترسی بوده، دارای جاده

ها و در صورت امکتان بتا راه   هترافیکی و به سهولت با آزاد را

و همچنتین   (Sener et al., 2010)آهتن در ارتبتا  باشتد    

هتای حمتل و   های ایجاد جتاده و هزینته  برای کاهش هزینه

هتای   دور از شبکه  یلیفاصلة های دفن نباید در نقل مکان

. در این (Samadder, 2015&  Khan) ای قرار گیرندجاده

کیلتومتر   13متر و بیشتتر از   500کمتر از فاصلة پژوهش 

متتر بستیار    2000تتا   500بسیار نامناسب و فاصله بتین  

 .استمناسب 

 هافاصله از زیرساخ  .3.2.5.3.2

هتتای بتته منظتتور جلتتوگیری از آستتیب بتته سیستتتم  

هتای دفتن   ) طو  انتقال گاز و بترق(، مکتان  زیرسا تی 

ها داشته باشتند. در ایتن   مناسبی با آنفاصلة پسماند باید 

 متتتر بستتیار نامناستتب،   250کمتتتر از فاصتتلة پتتژوهش 

مناستتب و  1000-500مناستتب،  متتتر نستتبتاً 500-250

ار مناستب در نظتر گرفتته    یمتر بس 1000بیشتر از فاصلة 

 .(Uyan., 2014)شده است 

 فاصله از فرودگاه .4.2.5.3.2

هتای دفتن و   بتین محتل  فاصتلة  مقادیر متفاوتی برای 

بته   ،فرودگاه در ادبیات تحقیق در نظر گرفته شتده استت  

و  Kontesمتتتر،  Bagchi (1994 )048/3عنتتوان مثتتال  

 Hegazy و Effat متتتر و  3000 (2005) همکتتاران

متر. از دالیتل مهتم انتختاب محتل دفتن       5000 (2012)

مناستتب از فرودگتتاه ایتتن استتت کتته  فاصتتلة پستتماند در 

کته   استهای دفن زباله مرکز تجمع پرندگان زیادی  محل

توانند در هنگتام نشستتن هواپیماهتا  طترات جتدی       می

کیلتومتر   3کمتتر از  فاصتلة  ایجاد کنند. در این پتژوهش  

 .استکیلومتر بسیار مناسب  8بسیارنامناسب و بیشتر از 

 معیارهای اقلیمی  .3.5.3.2

 نوع آب و هوا .1.3.5.3.2

نو  آب و هوا معیار مهمی است کته بایتد در انتختاب    

مکان دفن باید لحتاظ شتود. در منتاطق سترد کته زمتان       

یخبندان طتوالنی استت زمتین ستفت شتده و حفتاری و       

کتافی  اندازة شود. لذا باید به برداری مشکل انجام می اا

مواد پوششی در فصتول گترم بترای زمستتان و یخبنتدان      

مورد مطالعه به چهتار نتو  آب و هتوا    منطقة ذ یره شود. 

در این پژوهش برای انتخاب مکتان   ه است.بندی شدطبقه

دفن، آب و هوای  شک و نیمته  شتک بستیار مناستب،     

مرطوب و نیمته مرطتوب نامناستب و    ای مناسب، مدیترانه

 . یلی مرطوب بسیار نامناسب در نظر گرفته شده است

 جه  باد .2.3.5.3.2

های دفتن زبالته تحتت    های نزدیک به مکانسکونتگاه

گیرنتد. از  ها قرار متی بوی بد تولید شده از این مکانتأثیر 

های دفن در مکانی ایجاد شوند این رو بهتر است که مکان

هتا نباشتد. بته منظتور     باد به ستمت ستکونتگاه  که جهت 

جهت با نقشة مورد مطالعه، منطقة بررسی جهت وزش باد 

روش )استفاده از مدل ارتفاعی رقومی منطقته تهیته شتد    

. جهتات  ((2010) و همکاران، Senerپیشنهاد شده توسط 

مورفولوزیکی براساس درجه و فرکانس باد براساس درصتد  

جنوب شترق و شتمال شترقی    تعیین شدند. جهات شرق، 

بنابراین به این منتاطق بیشتترین وزن    ،سرعت باد کم بود

 270شود. جهت وزش باد غالب در تهران غربتی ) داده می

متر بر ثانیه استت.   5/5درجه( و متوسط سرعت وزش باد 

جهت غربتی و منتاطق مستطح کمتترین وزن     به بنابراین 

تمام جهتات  داده شد زیرا مناطق مسطح به دلیل اینکه از 

 گیرند و در نتیجه نامناسب هستند.باد قرار میتأثیر تحت 

 

 نتایج .4

 امعیارهنقشة وزن و  .1.4
گیری از نظر کارشناسان متخص  و با استتفاده  با بهره

از مدل تحلیل سلسله مراتبی وزن معیارها و زیتر معیارهتا   

در سطوح مختلف محاسبه و نتایج آن یته صتورت جتدول    

 نشان داده شده است. (4)
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 یابی دفن پسمانداستفاده شده برای مکان یاصلی، معیارها و زیرمعیارها یوزن معیارها . 4جدول 

 CR وزن زیرمعیار CR وزن معیارها CR وزن معیارهای اصلی

 06/0 170/0 6 > 05/0 034/0 شیب )درصد( 03/0 548/0 محیطی

      6-12 641/0  

      12-16 260/0  

      16-20 071/0  

      >20 039/0  

 02/0 042/0 500>  203/0 های سطحی )متر(فاصله از آب   

      500-1500 065/0  

      1500-2500 105/0  

      2500-3500 304/0  

      >3500 483/0  

 02/0 058/0 15>  084/0 های زیرزمینی )متر(عمق آب   

      15-30 136/0  

      30-45 272/0  

      >45 534/0  

 01/0 052/0 3000>  153/0 فاصله از مناطق حفاظت شده )متر(   

      3000-5000 132/0  

      5000-7000 265/0  

      >7000 550/0  

 01/0 467/0 بایر  205/0 کاربری اراضی   

  280/0 مرتع      

  145/0 کشاورزی      

  07/0 باغ      

  038/0 آب و سا ته شده      

 01/0 075/0 200>  017/0 فاصله از گسل )متر(   

      200-500 333/0  

      >500 592/0  

 A 025/0 04/0  020/0 *زمین شناسی   

      B 035/0  

      C 049/0  

      D 097/0  

      E 148/0  

      F 247/0  

      G 398/0  

 03/0 040/0 استپی  019/0 بافت  اا   

  061/0 لیتوسل      

  129/0 آبرفتی      

  285/0 بیابانی      

  485/0 شور      

 06/0 035/0 3000>  034/0 فاصله از مناطق سیل  یز )متر(   

      3000-5000 056/0  

      5000-7000 116/0  

      7000-9000 272/0  

      >9000 521/0  

 



 1396زمستان ، 4، شماره 70منابع طبیعی ایران، دوره جله محیط زیست طبیعی، م 962

 
 . 4جدول ادامه 

 CR وزن زیرمعیار CR وزن معیارها CR وزن معیارهای اصلی

 02/0 460/0 بدون  طر  061/0 زمین لغزش   

  0.309  طر کم      

  138/0  طر متوسط      

  057/0  طر زیاد      

  036/0  طر  یلی زیاد      

 02/0 052/0 5000> 03/0 523/0 های شهری )متر(فاصله از سکونتگاه  330/0 اجتماعی

      5000-10000 291/0  

      10000-20000 539/0  

      >20000 118/0  

 04/0 036/0 2500>  141/0 های روستایی )متر(فاصله از سکونتگاه   

      2500-5000 060/0  

      5000-7000 105/0  

      7000-9000 241/0  

      >9000 558/0  

 03/0 048/0 3000>  132/0 فاصله از فرودگاه )متر(   

      3000-5000 116/0  

      5000-8000 262/0  

      >8000 574/0  

 01/0 042/0 500>  149/0 فاصله از جاده )متر(   

      500-2000 067/0  

      2000-5000 122/0  

      5000-8000 494/0  

      8000-10000 275/0  

 03/0 058/0 250>  055/0 فاصله از  طو  نیرو )متر(   

      250-500 156/0  

      500-1000 254/0  

      >1000 532/0  

 01/0 538/0  شک و نیمه  شک 0/0 350/0 نو  اقلیم  122/0 اقلیمی

  278/0 مدیترانه ای      

  132/0 مرطوب و نیمه مرطوب      

  052/0  یلی مرطوب      

 03/0 448/0 شرق و جنوب شرقی  650/0 جهت باد   

  241/0 شمال شرقی      

  147/0 جنوب      

  088/0 شمال      

  048/0 شمال غربی و جنوب غربی      

  028/0 غرب و مناطق هموار      

*A ذ ایر تراسی و مخرو  افکنه :B :سن   ماسه و کنگلومراCکنگلومرا  و سن  دار و ماسه زیپس مارن : مارن وDگلسن   و سن ، سیلتستون : ماسه 

E:  سن   ماسه و آهک، سیلتستون سنF سن  آهک :G،ریولیت و گرانیت. :  بازالت 

 

 

مورد استتفاده در پتژوهش و   اولیة های با توجه به داده

هر نقشة  ،دست آمده برای معیارهای مختلفبهوزن نهایی 

( 5یک از معیارها به دست آمتده کته بته صتورت شتکل )     

 نشان داده شده است.
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معیارهای مورد استفاده در تحقیق ةنقش. 5شکل   
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انتخاب مکان مناسب دفن پسعماند بعا توجعه     .2.4

 به روند گسترش شهری
های مناسب دفن پسماند به منظتور  برای تعیین مکان

ل سلستله مراتبتی   ارزیابی معیارها از متدل فرآینتد تحلیت   

ین وزن بترای معیارهتا بتا    یت بعتد از تع  استفاده شده است.

و  AND ،ORهتتای بتته ارنتتس  OWAاستتتفاده از روش 

WLC های مناسب برای دفن پسماند در شهر تهران مکان

 (.6)شکل  انتخاب شد

 

 WLCو  AND ،ORهای های نهایی دفن پسماند با ارنس. نقشه6شکل

 

طور که در شکل بتاال نشتان داده شتده در حالتت     همان

AND      به دلیل اینکه باالترین ارنس بته معیتار بتا کمتترین

شود به صورت بدبینانه عمل کرده و به نستبت  وزن داده می

هتتای  کمتتترین مستتاحت مکتتان  WLCو  ORهتتای متتدل

دهد. همچنین حالت مناسب برای دفن پسماند را نشان می

OR  هتای دیگتر   بتوده و بته نستبت متدل    بسیار  وشبینانه

دهد. متدل   های مناسب را نشان میبیشترین مساحت مکان

WLC   یک مدل بینابین حالتتOR و AND  بترای  استت .

حالتی که برای تعیین مکان دفن پسماند حساستیت بستیار   

باالیی وجتود داشتته باشتد و محتدودیت اقتصتادی وجتود       

. ولتتی استتتفاده کتترد  ANDنداشتتته باشتتد بایتتد از حالتتت 

درحالتی که حساسیت بتاالیی بترای مکتان دفتن پستماند      

تتوان  متی  ORوجود نداشته باشد از حالتت  وشتبینانه یتا    

تر  واهد پاییناقتصادی هزینة در این صورت  ؛استفاده کرد

اقتصتادی در حتد   هزینتة  بود. در حالتی که تعیین مکتان و  

هتای دیگتتر  بتته نستبت متتدل  WLCمتعتادل باشتتد حالتت   

هتای  . در این پتژوهش بترای تعیتین مکتان    استتر مناسب

کنتیم. بتا   استتفاده متی   ORمناسب دفن پسماند از حالتت  

مناستب دفتن    یهتا  بیشتترین مکتان    OR توجه به حالتت 

های جنوب، جنوب غربتی و غترب شتهر    پسماند در قسمت

( اولویتتت 5(. جتتدول )7تهتتران واقتتع شتتده استتت )شتتکل 

 دهد. های مناسب دفن پسماند را نشان می مکان
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 8ای لندست های مناسب دفن پسماند با استفاده از تصویر ماهواره. موقعیت مکان7شکل 

 های مناسب دفن پسماند. اولویت مکان5جدول 

  1سایت 2سایت 2سایت 4سایت 5سایت 6سایت 7سایت 8سایت 9سایت 10سایت 11سایت

35/0 39/0 33/0 34/0 14/0 15/0 23/0 17/0 15/0 21/0 19/0 OR 

059/0 066/0 047/0 047/0 047/0 025/0 049/0 031/0 024/0 56/0 055/0 AND 

18/0 22/0 24/0 16/0 26/0 33/0 40/0 35/0 34/0 32/0 31/0 WLC 

19/0 22/0 20/0 17/0 14/0 16/0 22/0 18/0 17/0 19/0 18/0 mean 

 

تترین مکتان در حالتت    ( مناستب 5با توجه به جدول )

OR  در حالتتت 9ستتایت ،AND  و در حالتتت  10ستتایت

WLC  با توجه به سه حالتت  است 5سایت .OR ،AND  و

WLC   هتای مناستب بترای دفتن     به طور میتانگین مکتان

( 5. همچنتین جتدول )  هستند 10و  5های پسماند سایت

هتای دفتن پستماند در    تترین مکتان  دهد مناسبمینشان 

 سمت غرب شهر تهران قرار دارند.

ها پتارامتر  برای انتخاب مکان مناسب از بین این مکان

ویژه بهگسترش شهری که امروزه در اکثر شهرهای جهان 

غالب نمایتان  پدیدة مانند تهران به عنوان  یشهرهای کالن

 بتا تلفیتق متدل    برای ایتن منظتور  شود. بررسی می ،است

بندی بیشتترین شتباهت و تکنیتک بتاینری کتردن      طبقه

هتای مختلتف   شتده بترای ستال   های اراضی ستا ته نقشه

هتای  استخراج و با توجه به جهت 1395و  1381، 1367

داده شتده  نشتان   (8شکل )به صورت  ،مختلف یجغرافیای

کارگیری قواعتد  ههای مکانی و ببا استفاده از تحلیل. است

های مکانی رونتد گستترش شتهری بترای     همپوشانی الیه

( نشان داده شتده  د 8های مختلف به صورت شکل )جهت

  است.

 zonal statistics as tableبا استفاده از تحلیل مکتانی  

هتای جغرافیتایی   شتده در جهتت  مساحت اراضتی ستا ته  

محاستبه   1395و  1381، 1367هتای  مختلف برای ستال 

میتزان گستترش شتهری بترای     شده است، سپس رونتد و  

ستال گذشتته استتخراج و بته      28های مختلف طی جهت

 ( نشان داده شده است.9صورت شکل )
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 1395تا  1367. تغییرات کاربری اراضی از سال 8شکل

 

 

 های جغرافیایی مختلفجهتشده در . میزان تغییرات مساحت اراضی ساخته9شکل 
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 گیرینتیجه . بحث و5
بتا افتزایش در مصترف سترانه و      رشد جمعیت شهری

را بر تخریب محتیط  ثیر أتضایعات همراه بوده که باالترین 

بنابراین تولید زبالته نقتش مهمتی در     زیست داشته است،

امروزه ایجتاد محتل    .داردها و فضاهای باز آلوده کردن آب

منتاطق شتهری و افتزایش    توستعة  دفن به دلیتل رشتد و   

تر شده استت و بته همتین دلیتل     عمومی، مشکل تمخالف

آتی توسعة شود که مکان دفن در جهت رشد و توصیه می

هدف از این  مناطق مسکونی و شهری قرار نگیرد. بنابراین

دفتن پستماند بتا توجته بته      بهینتة  تحقیق انتخاب مکتان  

ستاله بتا در    28دورة ش فیزیکی شهر تهران در یک گستر

ایتن   .استت گیتری  نظر گرفتن پارامتر ریستک در تصتمیم  

توصتتیفی  -تحقیتتق از نتتو  کتتاربردی و روش آن تحلیلتتی

ای شتامل  پردازش تصاویر متاهواره پیش. ابتدا مراحل است

تصحیح هندسی و تصحیح اتمسفری انجام شد. تصاویر بتا  

بنتدی شتدند.   طبقته  ،شتباهت  استفاده از روش بیشتترین 

در انتختاب محتل دفتن پستماند     مترثر  سپس معیارهتای  

 استفاده از سیستتم اطالعتات مکتانی   آوری شده و با جمع

آنالیز و استاندارسازی شدند. سپس بتا استتفاده از نظترات    

کارگیری مدل فرآیند تحلیل سلسله بهکارشناسان  بره و 

در مرحلته بعتد    دهی شدند.مراتبی هر یک از معیارها وزن

شتتده مرتتتبگیتتری وزنتتی بتتا استتتفاده از روش میتتانگین

هتای مختلتف تهیته گردیتد. در     های نهایی با ارنتس  نقشه

های مناسب دفن پسماند بتا توجته بته رونتد     نتیجه مکان

دهتد بتا   گسترش شهری انتخاب گردید. نتایج نشتان متی  

به طور میتانگین   WLCو  OR ،ANDتوجه به سه حالت 

 10و  5هتای  مناسب برای دفن پستماند ستایت  های مکان

مناطق کوهستانی به دلیل ارتفا   در استان تهران. هستند

های قانونی سا ت و ستاز و ستکونت در   زیاد و محدودیت

فیزیکی تهتران   ةاز این رو توسعاین محدوده وجود ندارد، 

هتای جنتوبی   کوهپایه و دشت در دامنته  ةعمدتاً در منطق

های جنوبی شهر در دشت است. بخشالبرز صورت گرفته 

ارتفاعتات شتمالی و    وسیع و همتواری رشتد کترده استت.    

شهر را در این سمت با محتدودیت مواجته    ةشرقی، توسع

بودن  و شرایط جغرافیایی  ا  بیابانی جنوب و باال کرده

هتای زیرزمینتی نیتز توستعه را در ایتن منطقته       سطح آب

بتی شتهر بته    به همین دلیل بخش غر محدود کرده است.

بر ورداری از شترایط نستبتاً مستاعد جغرافیتایی،      ةواسط

. عالوه بر شودمناسب ترین محدوده برای توسعه تلقی می

گسترش فیزیکی در جهت غربی، جهت وزش باد غالب در 

های نزدیتک  سکونتگاه شودتهران غربی است که باع  می

 های دفن زباله تحت تأثیر بوی بد تولیتد شتده از  به مکان

هتایی  گیرند. با توجه به نتایج فوق سایتها قرار این مکان

گیرنتتد حتتذف کتته در جهتتت گستتترش شتتهری قتترار متتی

 11و  10، 9هتای  شوند. با توجه به این موضو  ستایت  می

تترین  هتا مناستب  کنار گذاشته شده و از بین سایر ستایت 

شود کته بتا توجته بته     مکان برای دفن پسماند انتخاب می

ترین گزینه بترای دفتن   مناسب 5( سایت 5نتایج جدول )

در اولویتت   4و  2، 1هتای  پسماند است و به ترتیب سایت

 گیرند.برای دفن پسماند قرار می
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